
                  

 

 

 

 

 

            Jaargang 10  

                                                                                     Nummer 1 januari 2021            

       Een maandelijkse uitgave van het Provinciaal Bestuur Vrouwen van Nu van Overijssel  

 

Beste leden allemaal een gezond 2021.                                                          

En wij wensen jullie heel veel leesplezier met de LedenInfo 

                                                                                                                 Het Provinciaal Bestuur van Overijssel     

 

Digitaal vergaderen met ZOOM 

 

In deze tijd, waarin het ons heel moeilijk wordt gemaakt om samen te vergaderen                                  

in een ruimte, worden ons andere mogelijkheden aangeboden                                                    

om toch live te vergaderen. 

Via het scherm van je Laptop of IPad zie je elkaar en spreek je elkaar. 

 

De een zal zeggen moeilijk, hoe gaat dat dan, maar de 

ander zal zeggen ervaring te hebben en dat het 

helemaal niet moeilijk is om te leren. 

Het Provinciaal Bestuur van Overijssel zoekt vrouwen                                                                         

die het leuk vinden om de besturen van de afdelingen                                                                                 

te leren omgaan met ZOOM.                                                                                                                       

Je bepaalt zelf je tijd en wanneer je het wilt doen. 

 

Ben jij nou die vrouw, die het leuk vindt en voldoende kennis heeft om deze uitdaging 

aan te gaan, dan vragen we je om contact op te nemen met  

Janny Prins  secretarisvvn.ov@gmail.com   of per telefoon    06 40 50 41 83 

Je krijgt alle kans om je vragen te stellen en van ons te horen wat de bedoeling is. 

Schroom niet want jouw ervaring is in deze veranderende tijd onmisbaar! 

Het Provinciaal Bestuur Overijssel. 
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Antwoord:  

december  2020  

Noorwegen is elf keer 

hekkensluiter van het  

songfestival geweest en 

dat is een record   

 

over de antwoorden kan niet          

worden gecorrespondeerd  

vragen januari 2021 

1. In welk jaar had de vereniging  60.000 leden     

2. In welk jaar betrekt de vereniging het “Eigen Huis “     

3. In welk jaar kon men de 500ste afdeling verwelkome   

4. In welk jaar vertegenwoordigde Anke Vervoord ons bij de  

             Algemene Vergadering van de Verenigde Naties  

5. In welk jaar veranderde de naam in “Bond van 

Plattelandsvrouw”     

6. Welke stad wordt ook wel de sleutelstad genoemd    

7. Aan hoeveel meren grenst Almere      

8. In welke provincie ligt het Nederlandse Amerika   

9. Welke stad wordt bedoeld met “de eeuwige stad”   

10  Wat is een ander woord voor Wereldstad                 

 

Belangrijk  

Kijk op de website van Vrouwen van Nu Overijssel voor nog meer informatie  

Denkt u eraan als u kopij inlevert dit altijd in Word te doen 

Kopij voor de volgende Ledeninfo  

Inleveren vóór 10 februari 2021   en sturen naar 

                                                                        secretarisvvn.ov@gmail.com 
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